Productinformatieblad

Reinigingstabletten 3 in 1
Werking
reiniging gegarandeerd. Het gebruikte materiaal in de automaten wordt ontzien, voor een langere levensduur van uw
waarin afzettingen kunnen ontstaan. Daarbij moet erop worden gelet dat de tabletten bij een watertemperatuur van
minstens 90°C worden opgelost.
Eigenschappen
Tablet, cilindervormig, onder gebogen,
boven halfrond
Kleur: onder wit/midden donkerblauw/
boven lichtblauw
Neutrale geur, hoogte: < 15,2 mm
Diameter: 16,1 mm ± 0,1 mm
Gewicht: 3,4 g ± 0,1 g In water oplosbaar.
Oplostijd (0,25 l/90 °C): < 10 min
Ingrediënten
(volgens verordening (EG) Nr. 648/2004)
SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE SODIUM GLUCEPTATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE SODIUM
SULFATE
ADIPIC ACID
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE MAGNESIUM STEARATE
SULFURIC ACIC, MONO-C12-14-ALKYL ESTERS,
SODIUM SALTS
KLEURMIDDEL
Informatie over de ingrediënten vindt u hier.

Geadviseerde toepassing
2. Begin de reinigingsprocedure zoals beschreven in de bedieningshandleiding .
3. Gooi de tablet op het gewenste tijdstip in de vultrechter voor
4. Voor de verdere procedure volgt u de beschrijving in de
bedieningshandleiding.

Verpakkingseenheden
Opvouwbaar doosje met 2 tabletten in de blisterverpakking,
opvouwbaar doosje met 6 tabletten in de blister
Verpakking met 25 tabletten, verpakking met 100 tabletten
Artikelnummers: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,
24190, 24191

Toxicologische en milieutechnische informatie
Het product is agressief, d.w.z. dat het bij kortstondig, langdurig of herhaald contact met de ogen en de huid een ontsteking kan veroorzaken. Het product voldoet aan de voorwaarden van biologische afbreekbaarheid overeenkomstig de
verordening voor detergenten (EG) nr. 648/2004.
Aanwijzingen voor de behandeling, opslag en afvalverwijdering
Houder goed gesloten houden, beschermen tegen luchtvochtigheid, water en warmte.
Afvalcode product: 20 01 29
Gevaren
Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Eerstehulpmaatregelen
Bij een ongeval of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk gebruiksaanwijzing of
veiligheidsdatasheet overhandigen).
Algemene opmerkingen: geen speciale maatregelen vereist. Na inademing: zorg voor frisse lucht. Na contact met de
huid: ogenblikkelijk met water afspoelen. Na contact met de ogen: spoel de ogen met geopende oogspleet enkele minuten
onder stromend water af en raadpleeg een arts. Na inslikken: spoel de mond uit en drink vervolgens voldoende water. Geen
braken teweegbrengen. Bij aanhoudende klachten moet u een arts raadplegen.
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